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LEI N° 056/2017 

MU CAM BO 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

Dispiie sob re as 

Diretrizes 
Orcementeries para o 

exercicio de 2018 e da 

outras providenciss. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, no uso de suas 
atnbuicoes legais conferidos pelo art. 64, inciso II da Lei Orqanica 
do Munidpio, faz saber que a Camara Municipal de Mucambo 
aprovou e eu sanciono a presente Lei: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSic_;OES PRELIMINARES 

Art. 1 ° - Ficam estabelecidas, em comprimento ao disposto no art. 165, § 2°, 

da Constituicao Federal, e da Lei Orqanka do Munidpio de Mucambo, Estado 

do Ceara, as diretrizes gerais para a elaboracao dos orcarnentos do Munidpio 

para o exerdcio de 2018, compreendendo: 

I - as prioridades e as metas da administracao publica municipal; 

II - a estrutura e oroaruzacao dos orcarnentos: 
III - as diretrizes gerais para a elaboracao e execucao dos orcarnentos do 

Municf pio e suas alteracoes; 

IV - as disposicoes relativas a dfvida publica municipal; 

V - as disposicoes relativas as despesas do Municf pio com pessoal e encargos 

sociais; 

VI - as disposicoes sabre alteracoes na legislac;ao trtbutaria do Munidpio para o 

exerdcio correspondente; 

VII - as disposicocs finais. 
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CAPITULO II 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRA�AO PUBLICA 

MUNICIPAL 

Art. 2° - As prioridades e metas para o exerdcio financeiro de 2018, 

especificadas de acordo com os macroobjetivos a serem estabelecidos no Plano 

Plurianual 2018-2021, encontram-se detalhadas em anexo a Lei. 

CAPITULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZA�AO DOS OR�AMENTOS 

Art. 3° - Para efeito desta lei, entende-se por: 

I - Programa, o instrumento de orqaruzacao da acao governamental visando a 
concretlzacao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado par indicadores 

estabelecidos no piano plurianual; 

II - Atividade, um instrumento de proqrarnacao para alcancar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operacoes que se realizam de modo 

contf nuo e permanente, das qua is resulta um produto necessario a rnanutencao 

da acao de governo; 

III - Projeto, um instrumento de proqrarnacao para alcanc;ar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operacoes. limitadas no tempo, das 

quais resulta um produto que concorre para a expansao ou aperfeicoarnento da 

ac;ao de governo; 

IV - Operacao especial, as despesas que nao contribuem para a rnanutencao 

das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, nao geram 

contraprestacao direta sob a forma de bens ou services. 

§ 1 ° - Cada programa identlflcara as acoes necessarias para atingir os seus 

objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operacoes especiais, 
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especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades 

orcarnentarias responsavets pela reallzacao da acao, 

§ 2° - Cada atividade, projeto e operacao especial identiflcara a tuncso e a 

subfuncao as quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria n° 

42, de 14 de abril de 1999, do Ministerio do Orcarnento e Gestao. 

§ 3° - As categorias de proqrarnacao de que trata esta Lei serao identificadas 

no projeto de lei orcarnentaria par programas, atividades, projetos ou 

operacoes especiais. 

Art. 4° - Os orcarnentos fiscais e da seguridade social cornpreenderao a 

proqrarnacao dos orqaos do Munidpio, suas autarquias, fundos especiais, 

fundacoes, empresas publlcas e sociedade de economia mista em que o 

munidpio detenha ou vier a detera maioria do capital social com direito a voto. 

Art. 5° - 0 projeto de lei orcarnentaria anual sera encaminhado ao Poder 

Legislative, conforme estabelecido na Lei Orqanica do Munidpio, e no artigo 22, 

seus incises e paraqrafo unico, da Lei n° 4.320, de 17 de rnarco de 1964 e sera 

composto de: 

I - texto da lei; 

II - consolldacao dos quadros orcarnentarios: 

III - anexos dos orcarnentos fiscais e da seguridade social, discriminando a 
receita ea despesa na forma definitiva desta lei; 

IV - anexo do orcarnento de investimento das empresas; 

V - discrirrunacao da legislac,;ao da receita e da despesa, referente aos 
orcarnentos fiscais e da seguridade social. 
§ 1 ° - Inteqrarao a consolidacao dos quadros orcarnentarios a que se refere o 

inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, 

inciso III, IV, e paraqrafo unico da Lei n° 4.320/64, os seguintes 

demonstrativos: 

I - do resumo da estimativa da receita total do Munidpio, por categoria 

econ6mica e segundo a origem dos recurses; 
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II - do resumo da estimativa da receita total do Municfpio, por rubrica e 

categoria econ6mica e segundo a origem dos recursos; 

III - da fixacao da despesa do Munidpio por funcao e segundo a origem dos 

recursos; 

IV - da flxacao da despesa do Municf pio por poderes e 6rgaos e segundo a 

origem dos recursos; 

V - da receita arrecadada nos tres ultimas exerdcios anteriores aquele em que 

se elaborou a proposta; 

VI - da receita prevista para o exerdcio em que se elabora a proposta; 

VII - da receita prevista para o exerdcio a que se refere a proposta; 

VIII - da despesa realizada no exercfcio imediatamente anterior; 

IX - da despesa fixada para o exercfcio a que se elabora a proposta; 

X - da despesa fixada para o exerdcio a que se refere a proposta; 

XI - da estimativa da receita dos orcarnentos fiscais e da seguridade social, 

isolada e conjuntamente, por categoria econ6mica e origem dos recursos; 

XII - do resumo geral da despesa dos orcarnentos fiscais e da seguridade 

social, isolada e conjuntamente, por categoria econ6mica, segundo a origem 

dos recursos; 

XIII - das despesas e receitas dos orcarnentos fiscais e da seguridade social, 

isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintetka, evidenciando o deficit 

ou superavit corrente total de cada um dos orcarnentos: 

XIV - da contrlburcao da receita e da despesa por funcao de governo dos 

orcarnentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente; 

XV - da aplicacao dos recursos na rnanutencao e desenvolvimento do ensino 

nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal n° 9.394/96, par orqao, 

detalhando fontes e valores par programas de trabalho e grupos de despesa; 

XVI - de apucacao dos recursos referentes ao Fundo de Manutenc_;ao do Ensino 

Basico - FUNDEB, na forma da legislac_;ao que drspoe sabre o assunto; 

XVII - do quadro geral da receita dos orcarnentos fiscais e da seguridade 

social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos; 
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XVIII - da descncao sucinta, para cada unidade administrativa, de suas 

principais finalidades com a respectiva leqislacao: 

XIX - da aolicacao dos recursos de que trata a Emenda Constitucional n° 25; 

XX - da receita corrente lfquida com base no art. 1 °, paraqrafo 1 °, inciso IV da 

Lei Complementar n° 101/2000; 

XXI - da apncacao dos recursos reservados a sauce de que trata a Emenda 

Constitucional n° 29. 

Art. 6° - Na Lei Orcamentaria Anual, que apresentara conjuntamente a 

proqrarnacao dos orcarnentos fiscais e da seguridade social, em consonancia 

com os dispositivos da portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministerio do 

Orcarnento e Gestao e da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 

2001, a discnrrunacao da despesa por categoria de proqrarnacao, e atendera 

tarnbern o disposto na Portaria STN n° 437 /2012, indicando-se, para uma, no 

seu menor nfvel de detalhamento: 

I - 0 orcarnento a que pertence; 

II - o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classiftcacao: 

a) DESPESAS CORRENTES: Pessoa! e Encargos Sociais; Juros e Encargos da 

Dfvida; Outras Despesas Correntes. 

b) DESPESAS DE CAPITAL: Investimentos; Invers6es Financeiras; 

Arnortizacao e Refinanciamento da Dfvida; Outras Despesas de Capital. 

CAPITULO IV 

DAS DIRETRIZES PARA ELABORA�AO E EXECU�AO DOS OR�AMENTOS 

DO MUNICIPIO 

Art. 70 - O Projeto de Lei Orcarnentarla do Munidpio de Mucambo, relativo ao 

exercfcio de 2018, deve assegurar o controle social e a transparencia na 

execucao do orcarnento: 

I - o prindpio do controle social implica assegurar a todo crdaoao a partictpacao 

na elaboracao e no acompanhamento do orcarnento: 
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II - o prindpio de transparencla implica alern da observacao do prindpio 

constitucional da publicidade, a utilizac;ao dos meios disponfveis para garantir o 

efetivo acesso dos municipios as informac;6es relativas ao orcarnento. 

Art. 8° - Sera assegurada aos cidadaos a participacao no processo de 

elaboracao e flscalizacao do orcarnento, atraves da definicao das prioridades de 

investimento de interesse local, mediante regular processo de consulta. 

Art. 9° - A estimativa da receita e a fixac;ao da despesa, constantes do Projeto 

de Lei Orcarnentarla serao elaboradas a precos correntes do exercfcio a que se 

ref ere. 

Art 10 - A elaboracao do projeto, a aprovacao e a execucao da lei 

orcarnentarta serao orientadas no sentido de alcancar superavit prirnario 

necessarlo a garantir uma trajet6ria de solidez financeira da adrntnistracao 

municipal. 

Art. 11 - Na hip6tese de ocorrencia das orcunstancias estabelecidas no caput 

do art. 9°, e no inciso 2 do § 1 o do art.31, todos da Lei Complementar n° 

101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederao a respectiva 

lirnttacao de empenho e de rnovimentacao financeira podendo definir 

percentuais especfficos para o conjunto de projetos, atividades e operacoes 

especiais. 

§ 1 ° - exclui do caput desse Artiga as despesas que constituem obnqacoes 

constitucionais e legais do munidpio e as despesas destinadas ao pagamento 

dos services da dfvida. 

§ 20 - no caso de ltmltacao de empenhos e de rnovirnentacao financeira de que 

trata caput deste artigo, buscar-se-a preservar as despesas abaixo 

hierarquizadas: 

I - com pessoal e encargos patronais; 

\ 
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II - com a conservacao do patrlrnonio publtco, conforme preve o disposto no 

artigo 45 da Lei Complementar n° 101/2002; 

§ 3° - na hip6tese de ocorrencia do disposto no caput deste artigo o Poder 

Executive cornurucara ao Poder Legislativo o montante que lhe cabera tornar 

indisponfvel para empenho e rnovtrnentacao financeira. 

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alteracoes e 

adequacoes de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de 

despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eflciencia e eficacia 

ao poder publico municipal. 

Art. 13 - As adequacoes orcarnentartas que se fizerem necessaries. no 

transcurso do exerdcio financeiro de 2018, poderao ser ajustadas, nos ditames 

do Artigo n° 43 da Lei n° 4.320/64, ate o valor previsto para as despesas de 

2018, por ato do executivo, e do legislativo nas suas dotacoes orcarnentarias, e 

dependera da exlstencla de recurses disponfveis para a despesa e sera 

precedida de justificativa do cancelamento e do reforco dos valores inicialmente 

fixados na Lei Orcarnentaria. 

Art. 14 - Na proqrarnacao das despesas nao poderao ser fixadas despesas, 

sem que estejam definidas as fontes de recursos. 

Art. 15 - Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2° desta Lei, ou 

as de creditos adicionais, somente lncluirao novos projetos e despesas 

obrigat6rias de duracao continuadas a cargo da Adrnlnistracao Direta, das 

autarquias, dos fundos especiais, fundacoes, empresas publicas e sociedades 

de economia mista se: 

I - houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em 
andamento; 

II - estiverem preservados os recurses necessaries a conservacao do 

patrim6nio publico: 

III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; 
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IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, 

estaduais ou de operacoes de creditos, com objetivo de concluir etapas de uma 

ac;ao municipal. 

Art. 16 - E vedada a inclusao, na lei orcarnentaria e em seus creditos 

orc;amentais, de quaisquer recursos do Munidpio, inclusive das receitas pr6prias 

das entidades mencionadas no artigo 15, para clubes, assooacoes de 

servidores e de dotacoes a tftulo de subvencoes socials. ressalvadas aquelas 

destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza 

continuada de atendimento direto ao publico nas areas de asststencia social, 

saude, educacao, cultura, esporte, fomento de emprego e renda ou que 

estejam registradas no Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS. 

§ 1 ° - para habilitar-se ao recebimento de recursos referido no caput, a 

entidades privadas sem fins lucrativos deverao apresentar declaracao de 

funcionamento regular nos ultimas dois anos, emitida no exerdcio 2018 e 

comprovante de regularidade do mandato da sua diretoria. 

§ 2° - as entidades privadas beneficiadas com recursos publlcos municipais, a 

qualquer tftulo, submeter-se-ao a nscallzacao do Poder Publico com a finalidade 

de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberao os 

recursos. 

§ 3° - sem prejuizo da observance das condicoes estabelecidas neste artigo, a 

inclusao de dotacoes na Lei Orcarnentaria e sua execucao, dependerao ainda 

de: 

I - publicacao, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na 

concessao de auxilio, prevendo-se ctausula de reversao no caso de desvio de 

finalidade; 

II - ldentiflcacao do beneflciarto e do valor transferido no respectivo convenio, 

§ 4° a concessao de beneficio de que trata o caput deste artigo devera estar 

definida em lei especffica. 
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Art. 17 - A inclusao na Lei Orcarnentarta Anual, de transference de recursos 

para o custeio de despesas de outros entes da Federac;ao somente podera 

ocorrer em sltuacoes que envolvam claramente o atendimento de interesses 

locais, atendidos os dispositivos constantes no artigo 62 da Lei Complementar 

n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 18 - As receitas pr6prias das entidades mencionadas no artigo 15 serao 

programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e 

encargos sociais, juros, encargos e arnortizacao de dfvidas, contrapartida de 

financiamentos e outras despesas de rnanutencao. 

Art. 19 - A Lei Orcamentaria somente conternplara dotacao para investimentos 

com duracao superior a um exerdcio financeiro se o mesmo estiver contido no 

Plano de Plurianual ou em lei que autorize sua inclusao. 

Art. 20 - A Lei Orcarnentaria contera dotacao para reserva de continqencia, 

constitufda exclusivamente com recursos do orc_;amento fiscal, no valor ate 1 % 

(um por cento) da receita corrente lfquida prevista para o exerdcio de passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

CAPITULO v 

DAS DISPOSic;OES RELATIVAS A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 21 - A Lei Orcarnentaria qarantira recursos para pagamento da despesa 

decorrente de debitos refinanciados, inclusive com a previdencia social. 

Art. 22 - o projeto de Lei Orcamentaria podera incluir, na cornposicao da 

receita total do Municf pio, recursos provenientes de operacoes de credito, 

respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III da Constltuicao 

Federal. 
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Paraqrafo (.mico - A Lei Orcamentaria Anual devera conter demonstrativos 
especificando, por operacao de credito, as dotacoes a nfvel de projetos e 
atividades financiados por estes recursos. 

Art. 23 - A Lei Orcamentarla podera autorizar a realizacac de operacoes de 

credito por antecipacao de receita, desde que observado o disposto no art. 38, 

da Lei Complementar n° 101/2000. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSI<;OES RELATIVAS As DESPESAS DO MUNICIPIO COM 

PESSOAL E ENCARGOS 

Art. 24 - No exerdcio financeiro de 2018, as despesas com pessoal dos 

Poderes Executivo e Legislativo observarao as disposicoes contidas nos artigos 

18, 19, 20, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Art. 25 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos 

no art. 19 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a adocao das 

medidas de que tratam os paraqrafos 3° e 4° do art. 169 da Constltulcao 

Federal preservara servidores das Areas de saude, educacao e assistencia 

social. 

Art. 26 - Se a despesa de pessoal atingir o nivel de que trata o paraqrafo 

unico do art. 22 da Lei Complementar n° 101, de 40 de maio de 2000, a 

contratacao de hora extra fica restrita a necessidades emergenciais das areas 

de saude e saneamento. 
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CAPITULO VII 

DAS DISPOSic_;OES SOBRE A RECEITA E ALTERAc_;OES NA LEGISLA�AO 

TRI BUT ARIA 

Art. 27 - A estimativa da receita tevara em conslderacao, adicionalmente, o 

impacto de alteracao na leqislacao tributaria, observadas a capacidade 

econ6mica do contribuinte ea justa distnbuicao de renda. 

§ 1 ° - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econ6mico e cultural do 

Munidpio, o Poder Executivo podera encaminhar projetos de lei de incentivo ou 

beneficios de natureza tnbutarla, cuja renuncia de receita podera akancar os 

montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, ja considerados do 

resultado prirnarlo. 

§2° - A parcela de receita orcarnentarla prevista no caput deste artigo, que 

decorrer de proposta de alteracoes na legislac;ao tributaria, ainda em 

trarnitacao, quando do envio do projeto de Lei Orcarnentaria Anual a Camara 

de Vereadores podera ser identificada, discriminando-se as despesas cuja 

execucao ficara condicionada a aprovacao das respectivas alteracoes 

legislativas. 

CAPITULO VIII 

DAS DISPOSI�OES FINAIS 

Art. 28 - E vedado consignar na Lei Orcarnentaria credtto com finalidade 

imprecisa ou com dotacao ilimitada. 

Art. 29 - O Poder Executivo realizara estudos visando a denrucao de sistema 

de controle de custos e avaliacao de resultados das acoes de governo. 

Paraqrafo unico - A alocacao de recursos na Lei Orcamentaria Anual sera 

feita diretamente a unidade orcarnentaria responsavel pela sua execucao, de 
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modo a evidenciar o custo das acoes e propiciar a correta avaliacao dos 

resultados. 

Art. 30 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000, 

entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3°, aquelas cujo valor 

nao ultrapasse, para bens e services, os limites dos incisos I e II do art. 24 da 

Lei 8.666/1993. 

Art. 31 - Ate trinta dias ap6s a publicacao dos orcarnentos, o Poder Executivo 

estabelecera, atraves de Decreto, a Proqrarnacao Financeira e o Cronograma de 

Execuc_;ao Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8° da Lei 

Complementar n.0 101/2000. 

Art. 32 - 0 Poder Executivo podera encaminhar mensagem ao Poder 

Legislativo para propor rnodlficacces na lei do Plano Plurianual, as Diretrizes 

Orcarnentarias, ao Orc_;amento Anual e aos Creditos Adicionais. 

Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as 

disposicoes em contrario, 

PAc_;:0 DA PREFEIT MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 08 de Maio de 2017. 

- Prefeito Municipal - 
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M 
Anexo I - Prioridades e Metas 

- 

Com base nas demandas da sociedade encaminhadas atraves de 

documentos e propostas e no contato direto com as lideranc;as cornunitarias, as 

acoes publicas serao desenvolvidas a partir de prioridades estabelecidas pela 

administracao, de acordo com o grau de coerencia apresentado pelas 

comunidades, os compromissos da Prefeitura e a capacidade de gastos do 

erario. 

Nesse sentido, ficou determinada uma ordem de prioridades, onde os 

setores sociais seriam os de maior grau de preocupacao, sem esquecer, no 

entanto, as obras de infra-estrutura ea melhoria administrativa da Prefeitura. 

Educacao: 

As acoes junto ao setor de educacao estao sendo orientadas para duas 

linhas centrais: 

a) a arnpliacao do nurnero de matrfculas; 

b) a melhoria da qualidade do ensino. 

Quanta as matrfculas, a reducao do deficit ocorrera com o aumento do 

nurnero de salas e de professores, bem coma com a ampliacao da rede escolar 

ate as localidades mats carentes, onde nao existe equipamento ou que esteja 

em estado precario, requerendo recuperacao. 

Simultaneamente, o ensino deve passar por uma analrse que leva a 
melhoria do currfculo, das razoes de competencia, da reciclagem dos 

professores e de melhores condicoes de trabalho, consolidando um sistema 



M AM 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

educacional que evite o desperdfcio e forme jovens para o exerdcio da 

cidadania. 

Nesse sentido, cabe salientar o papel que significa o desempenho do 

Fundo Municipal do Ensino Basico - FUNDEB, que tern propiciado a melhoria 

das condicoes de vida do professor das escolas municipais, cuja dedicacao e de 

suma importancia para o fortalecimento da educacao no Munidpio. 

Saude e Saneamento: 

O trabalho a ser executado pela sauce passa, diretamente, pela 

questao da rnunlclpaltzacao do setor, com a Prefeitura adequando-se as novas 

possibilidades das Unidades de Saude e dos equipamentos, no sentido de 

elevar a capacidade de atendimento a populacao, 

O sistema Municipal de Saude deve ser capaz o suficiente para atender 

as demandas com a arnpliacao da Rede de Postos de Saude e a melhoria do 

atendimento com a contratacao de profissionais do setor para operacionaltzacao 

dos trabalhos. 

Sera da maior relevance, equacionar problemas de sauce com a 

reducao do nurnero de casos de doencas, com a execucao do programa de 

obras de saneamento, com a neoociacao de recursos para a rede de 

esgotamento sanitario e a elevacao da capacidade de abastecimento d'aqua do 

munidpio, dando continuidade a ac;ao que esta se desenvolvendo na Sede e 

Zona Rural. 

Emprego e Renda: 
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No campo da prornocao social, as acoes estarao voltadas para a gera�ao de 

emprego e renda, com programas de atividades produtivas, de acordo com a 

experiencia e o conhecimento das famflias. 

A Prefeitura deve oferecer os meios para que as pessoas gerem seus 

proprios meios de sobrevivencia, seja atraves de pequenos neqocios de 

comerciallzacao, de artesanato, de pequenas lndustrlas ou de conreccoes 

caseiras, havendo a possibilidade de financiamento dos proprios instrumentos 

de trabalho. 

Habitacao e Urbanismo: 

Na area habitacional, as acoes a serem desenvolvidas conternplarao os 

segmentos sociais mais carentes, atraves da construcao de moradias em 

regime de rnutirao e da execucao do programa de lotes urbanizados, 

envolvendo as famflias e associacoes no processo de construcao e controle de 

obras. 

Ac;oes proqrarnaticas serao dirigidas aos nucleos urbanos, 

beneficiando-os com os servicos oublicos de limpeza e saneamento basico, 

objetivando elevar o padrao de urbanizacao e a qualidade de vida nessas areas. 

Cultura, Meio Ambiente e Turismo: 

As acoes a serem desenvolvidas par estas areas oeverao estar 

direcionadas para o amplo aproveitamento destas vantagens comparativas do 

Munidpio e da reqiao. 

Para tal, a ideia que permeia a politica para estas areas compreende, 

alern do investimento da Prefeitura e, pela dlrnensao das acoes a serem 

desenvolvidas e o interesse comum dos municf pios da regiao, a necessidade 



M AM 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

tarnbern do engajamento de outros municfpios circunvizinhos na busca par 

recursos para elevar a amplitude dos neg6cios a serem realizados, beneficiando 

a todos indistintamente, reduzindo custos e aumentando as oportunidades de 

apoio a investidores, de modo que a cultura, o meio ambiente e o turismo 

sejam encarados, compondo um mesmo quadro de ac;ao governamental. 

Na area da cultura, o rnurucrpro deve investir basicamente na 

orqanizacac de festas populares e na promocao de eventos que aliem a difusao 

da arte e da criacao de forma que a divulqacao do name do municf pio conste 

no cenario estadual como referenda. 

Com referenda ao meio ambiente, salta aos olhos a necessidade 

objetiva do controle das ocupacoes dos pontos potencialmente exploraveis, 

preservando o habitat natural e criando condicoes legais para que o municfpio 

possa exercer, de forma efetiva, a flscallzacao. 

No campo do turismo, e fundamental que se unifiquem as polfticas da 

reqiao, ensejando a que os visitantes tenham mais alternativas de permanence 

e possam ser os principais divulgadores da beleza natural do municfpio. 

As acoes, neste sentido, estarao voltadas principalmente para a 

consoudacao da infra-estrutura turfstica regional e a prornocao das raz6es que 

estimulem a vinda de visitantes para o municfpio. 

Administracao e Financas: 

Devera ser especialmente contemplado o processo de reforma e 

rnodernizacao administrativa, de modo a reduzir o custo operacional da 

rnaquina, otimizando a aplicacao dos recursos financeiros em projetos de 

interesse social. 
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A adminlstracao das fmancas municipais estara caracterizada pela 

irnptantacao de programa de justice fiscal e pelo rigor na aplicacao dos recursos 

arrecadados. 

Mediante o estfmulo ao uso da intorrnatica, serao modernizados os 

sistemas de arrecadacao e nscauzacao e agilizadas a cobranca dos debitos 

inscritos na dfvida ativa. 

A raclonallzacao administrativa nas areas de prestacao de services, 

administracao de pessoal e adrrunistracao de materiais irnpoe-se coma condicao 

para aplicacao eficiente dos recursos publicos. 

Atendendo as necessidades objetivas de controle dos proprios 

municipais a area da edministracao patrimonial, a Prefeitura devera cadastrar e 

implantar um moderno sistema de qerencia de todos os bens moveis e lrnoveis 

do Munidpio. 



I 
RESULT ADO PRIMARIO EM 2016 j - 

i DISCRIMINA<;AO REALIZADA (RS) 
Receita Total 36 421 49.,,86 

(-· Apticacoes Fmanceiras 320 i'68 33 
\-) Operacoes de Credito - 

[t-) Receitas de Auenacao de Ativos 

(-) Arnortrzacao de Empresumos - 
(-) Deducoes para o FUNDEB 3 863.848 77 
RECEITA FISCAL (I) 32 236 880.76 

Despesa Total 37 870 413.28 
\-) Juros e Encargos ca Divrda 4.376 90 
i-J Amortizacao da Divida 151 368.62 
(·) Concessao de Empresurnos - 
(-) Titulos de Capua: ia mteqralizados 
DESPESA FISCAL (11) 37 -04 667,76 
RESUL TADO PRIM.ARIO (I - II) \.5 467 787,0:J) 



RESULT ADO NOMINAL EM 2016 i- ---- I 

D!SCRIMINA<;AO 
Realizado em I 

2016 
Divrda Fundada 
(exceto divida entre enucades da rnesma esfera 

I governamental conforme ceterrruna o § 2° do art 1 ° da 
Resoiucao n° 40/2001 do Senado Federal) 3 228.482. 78 
(+) Precat6rios emitidos a partir de 05.05.2000. I 
incluidos no orcarnento e nao pagos -i 
{+) Operacoes de credito I 

(com prazo inferior a doze meses cue tcnham constado I 
como receitas no orcarnenio) ! 
Divida Consolidada 3.228.482.78 
(-) Total do Ativo Oisponivel 
(Caixa, bancos e aplicacoes financeiras)" 3.895 481.04 

(-) Haveres Financeiros 
(devedores diversos)" 216 615.88 
(-) Restos a Pagar Nao Proces sados ' 
Divida Consolidada Liquida ,. (883614 '4) 

{+) Receitas de Privatizacoes 
(·) Passivos Reconhecidos (parcelamento de divida: 
INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras) 3.228 482 78 

"'•vida Fiscal Liquida (4 112.096,92) 

r1vida Fiscal Liquida Do Ano Anterior (3.366.539, 13) 
RESULTADO NOMINAL (1.329.302,84) 



r·-- 
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE'DE RESTOS.A PAGAR - l r-- . ·' ... ,..f '-. . 

I c : ··. 
i Especificacao dos Restos a Pagar (Consofidados) .. : Valor RS 

I Restos a Pa gar lnscntos em Exercrcios Antenores 3 818 464,92 .. 
(-) Restos a Pagar Ouuacos neste Exercicio 1 117. 964 23 

1(-J Cancelamento e Prescrcoes de Restos a I I Pagar ocorncos no Exercicio . 
(+ l lnscricao de Restos a Pagar no exercicio 4 194 782,85 

( ·) Restos a Pagar Nao Processados . 
(=) Divida Flutuante Restos a Pagar . . ,. 6.900.283,54 
(·) Oisponib1l1dades financeiras 3 895 481 04 
(=) Divida Flutuante relacionada com os Restos a . ' 
Pagar . ( · .. 3.004.802,50 
Receita Corrente Uquida - RCL 3406719510 
Repre-sentacao na RCL : 8,82% 


